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از جمله از منکر حدیثی دیدم که  امر به معروف و نهی   در خصوص 
 چیزهایی که برای آمر به معروف و ناهی از منکر ذکر می کند، »َرفِیٌق
 فِیَما یَْأُمُر َو َرفِیٌق فِیَما یَْنَهی «  بود. آن جایی که جای رفق است که
 غالب جاها هم از این قبیل است انسان باید با »رفق« عمل کند؛ برای
 اینکه بتواند با محّبت آن حقایق را در دل ها و در ذهن ها جا بدهد و
الهی و این است؛ برای زنده کردن احکام   جایگزین کند. تبلیغ برای 

 .اسالمی است

 دیدار علما و روحانیون و مبلّغان در آستانه ی »ماه محرم«   
1378 /01 /23

هدف تبلیغ؛       
               زنهد رکدن احکام اهلی
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 اگر این مطلب درست است که شرف هر فنی، به شرف هدف و غایت
 از آن فن بستگی دارد، باید بگوییم که یکی از اشرف فنون، همین فن
 تبلیغ دین و گویندگی معارف دینی و اسالمی است؛ همین چیزی که
 در عرف ما، به وعظ و منبر معروف است؛ زیرا هدف از حرفه ی تبلیغ و
تبیین مردم،  تزکیه ی  برای  موعظه  از  است  عبارت  دینی،   گویندگی 
 معارف دینی برای باال رفتن سطح آگاهی دینی مردم، و بیان مصایب و
 مراثی حضرت ابی عبد الّل )علیه الّسالم(؛ یعنی ارایه ی الگویی به مردم،
 برای کیفیت بخشیدن به حرکت در راه هدف های بزرگ. همه ی این
و افکار  بردن  باال  هم  تزکیه،  هم  هدف هاست؛  اشرف  جزو   چیزها 
 آگاهي های مردم، هم ارایه ی الگو برای جهاد و تالش في سبیل الل. این
 فن را نباید کوچك گرفت. منبر رفتن و سخن گفتن در امر دین، جزو
 شریف ترین کارهاست، و باید و شاید که شریف ترین انسان ها و عالم ترین
 و آگاه ترین آن ها به مسائل اسالمی و عامل ترین آن ها به احکام شرعی،

در این راه قدم بردارند و آن را برای خود افتخاری بدانند

»دیدار با روحانیون و مبلّغان، در آستانه ی »ماه محرم
 1370 /04 /20

فّن تبلیغ از اشرف فنون
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 مهمترین برهه ای و زمان و مکانی که تبلیغ، آنجا معنا مي دهد، جائی
 است که فتنه وجود داشته باشد. بیشترین زحمت در صدر اسالم و در
 زمان پیغمبر، زحمات مربوط به منافقین بود. بعد از پیغمبر، در زمان
 امیرالمؤمنین زحماتی بود که از درگیری و چالش حکومت اسالمی با
 افرادی که مدعی اسالم بودند، به وجود می آمد. بعد هم همین جور؛ در
 دوران ائمه )علیهم الّسالم( هم همین جور؛ دوران غبارآلودگی فضا. وااّل
در که  وقتی  آن  نیست؛  دشوار  کار،  هست،  بدر  جنگ  که  وقتی   آن 
 میدانهای نبرد حاضر مي شوند، با دشمنانی که مشخص است این دشمن
که است  مشکل  مسئله  وقتی  آن  نیست.  دشوار  کار  مي گوید،   چه 
 امیرالمؤمنین در مقابل کسانی واقع میشود که اینها مدعی اسالمند و
 معتقد به اسالم هم هستند؛ اینجور نبود که معتقد به اسالم هم نباشند،
میروند، غلط  را  راه  اسالم،  به  معتقدند  نه،  باشند؛  برگشته  اسالم   از 
 هواهای نفسانی کار دستشان میدهد. این، مشکل ترین وضع است که
عبداللَّ بن مسعود اصحاب  که  طوری  به  می اندازد؛  شبهه  به  را   افراد 
 می آیند خدمت حضرت، مي گویند »انّا قد شککنا فی هذا القتال«! چرا

تبلیغ مکان  و  زمان  هممرتین 
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 تبلیغ یعنی چه؟ تبلیغ یعنی رساندن؛ باید برسانید. به کجا؟ به 
به گوش هم درست ما حتی  تبلیغ های  از  بعضی  دل.  به  نه؛   گوش؟ 
نمی کند! گوش که منتقل  و  تحمل  را  آن   نمی رسد! گوش هم حتی 
 گرفت، می دهد به مغز؛ قضیه اینجا نباید تمام بشود، بلکه باید بیاید در
 دل نفوذ و رسوخ کند و به هویت ما هویت مستمع- تبدیل شود. تبلیغ
 برای این است. ما تبلیغ نمی کنیم فقط برای اینکه چیزی گفته باشیم؛
 ما تبلیغ می کنیم برای اینکه آنچه را که موضوع تبلیغ است، در دل
 مخاطب وارد شود و نفوذ کند. آن چیست؟ آن، همه ی آن چیزهایی
 است که در اسالم به عنوان ارزش، مورد حمایت جان و حرم و ناموس
 حضرت ابی عبد الّل )علیه الّسالم( قرار گرفت، که همه ی پیغمبران و
 اولیای الهی دیگر و وجود مقدس رسول الّل همین طور عمل کردند، که
 البته مظهرش حسین بن علی )علیه الّسالم( است. ما می خواهیم منطق
 دین، ارزش های دینی، اخالق دینی و همه ی چیزهایی را که در بنای
 یك شخصیت انسانی بر مبنای دین تأثیر دارد، تبلیغ کنیم؛ برای اینکه

مخاطب ما به همین شخصیت دینی تبدیل شود
 دیدار روحانیان و مبلغان در آستانه ی »ماه(
)محرم«   05/ 11/ 1384

تبلیغ؛
رساندن معارف به دل مخاطب



8

 تبلیغ در دورانی که حاکمّیت اسالم نیست، یك تفاوت اساسی با تبلیغ
تبلیغ هر اسالم،  دارد. در دوران حاکمیت  اسالم   در دوران حاکمیت 
 بخشی از دین، می تواند درست در جای خود واقع شود؛ یعنی بیان یك
 بخش از مجموعه ای که برای اداره زندگی مردم الزم است. در حالی که
هم از  بخش ها  نیست؛  طور  این  ندارد،  وجود  اسالم  حاکمیت   وقتی 
 جداست، به هم بی ارتباط است و همه مجموعه، کامل نیست. ... مثاًل
به گذشت و صبر حرف می زنیم. یك وقت یك مسئله شخصِی  راجع 
 محض است و به عنوان اخالق اسالمی و یك دستور اخالقی و روحِی
فردی، یك ارزش مطرح می شود: در مقابل مصائب صبر کنیم.  صرفاً 
 این، یك طور است. یك وقت هم صبر در سطح جامعه ای که با انواع
است، مواجه  راه خود  و  کار  در  عوائق  و  موانع  و  فشارها  و   مشکالت 
 مطرح می شود: باید افراد در قبال این موانع و این شداید، صبر بورزند.
اینجا، صبر یك طور دیگر مطرح می شود. حقیقت صبر یك چیز  در 
 است؛ چگونگی طرح قضیه مهّم است. ... دین، یك مجموعه است که

 تفاوت تبلیغ در دوران 
حـکومت اسالیم و دوران های دیـگر
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 باید شك کنند؟ این شك خواص، پایه ی حرکت صحیح جامعه ی
حقایق در  خواص  که  اینی  مي جود.  موریانه  مثل  را   اسالمی 
 روشن تردید پیدا کنند و شك پیدا کنند، اساس کارها را مشکل
امروز هم همین این است.  امیرالمؤمنین،   مي کند. مشکل کار 

 .است

 دیدار با جمعی از طالب و روحانیون در آستانه ی »ماه(
)محرم«     22/ 09/ 1388
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 دیدار روحانیان و مبلغان در آستانه ی »ماه محرم«   05/(
1384 /11(

را من عرض این  بنای حکومت اسالمی است.  این کارها،   از جمله ی 
 بکنم که تشکیل حکومت اسالمی، یکی از معجزه گون ترین کارهاست،
 اما این مسئله نباید تشکیل هویت انسانی افراد را- فرد فرِد انسان هایی
 را که ما با آن ها سروکار داریم- از یاد ما ببرد. این، خیلی مهم است.
 نبی مکّرم اسالم انسان ها را اول ساخت؛ اول این پایه ها را تراشید، تا
 توانست این بنا را بر روی دوش آن ها قرار دهد. در تمام مدت آن ده
این ده سال متراکم شده است- از صد سال کار در   سال- که بیش 
 پیغمبر در همه جا؛ در بحبوحه ی جنگ، در هنگام ساختن، در هنگام
 عبادت کردن، در هنگام گفتگو کردن با مردم، بنای هویت انسان های
 مخاطِب خودش را فراموش نکرد؛ پیغمبر در غوغای جنگ های خطرناك
 مثل احزاب، بدر و احد هم انسان سازی می کرد. آیات قرآن را مالحظه
بزرگترین از  این، یکی  تبلیغ است و  این   کنید! »انسان سازی« هدِف 

 .کارهاست

هدف هنایی تبلیغ؛ 
 نبای حـکومت اسالیم برای انسان سازی
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 دیدار با روحانیان و مبلّغان اعزامی در آستانه »ماه محرم«(
1376 /02 /13(

 شامل مسائل شخصی و فردی، مسائل اجتماعی، مسائلی
 که دسته جمعی باید انجام گیرد، مسائلی که و لو اجتماعی
و دهند  انجام  را  آن  می توانند  افراد  یك یك  ولی   است، 
 مسائلی که مربوط به سرنوشت دنیا یا سرنوشت آن کشور
یعنی کنیم،  تبلیغ  می خواهیم  وقتی که  می شود.   است، 
 تبلیِغ همه این ها. ببینید این تبلیغ، با نوع تبلیغی که ما در
 گذشته قبل از اقامه حکومت حق و حکومت الهی می کردیم،
 چقدر متفاوت است. آن روز کافی بود ما همین موضوعی
آن گاه باشیم؛  بلد  درست  کنیم،  تبلیغ  می خواهیم  که   را 

 .یك مبلّغ خوب می شدیم
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 دیدار روحانیان و مبلغان در آستانه ی »ماه محرم«   05/(
1384 /11(

برکات امروز  است.  مؤثری  و  حساس  بزرگ،  بسیار  کاِر  تبلیغ،   کار 
 تبلیغ های گذشته را مشاهده می کنیم و فردا برکات تبلیغ امروِز شما را
آنی و  تبلیغ، دفعی  تأثیرات  الّل جامعه مشاهده خواهد کرد.   إن شاء 
 نیست؛ طوالنی مدت است. مبلّغ دین اگر ظواهری را مشاهده می کند
 که به گمان او ظواهر غیر دینی است، مأیوس نشود. این توّهماتی که
جنگ را  همه  برگشته اند،  دین  از  جوان ها  که  می کنند  شایع   بعضی 
 روانی بدانید، که واقع قضیه هم همین است. این طور نیست؛ جوان های
 ما دل را به طرِف دین دارند و تشنه ی حقایق دینند و دل هاشان تشنه
 است. هر جواِن سالم الفطره و سالم الطبیعه ای این طور است؛ مخصوص
و تشنه اند  است؛  آماده  هم  زمینه  الّل  بحمد  اینجا  نیست.  هم   اینجا 
 مشتاق؛ باید کاِم جان آن ها را سیراب و با حقایق دینی شیرین کرد؛
 این نتیجه اش را خواهد بخشید و فردای جامعه ی ما از این موهبت ها

 .بهره مند خواهد شد

تاثری طوالین مدت تبلیغ
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 دیدار علما و روحانیون و مبلّغان در آستانه ی »ماه محرم«    (
1378 /01 /23(

دشمن نامردانه ی  شبیخون  و  فرهنگی  تهاجم  علیه  حربه   مؤثّرترین 
نگذارند که نگرانم. می خواهند  به شّدت  این  از  ]تبلیغ[ است؛   همین 
 روحانیون جوان، مؤمن، شجاع، آگاه و خوش فکر، در محیط های مختلف
 در محیط دانشگاه، در محیط بازار، در محیط روستا، در محیط شهر،
 در محیط کارگاه کار خودشان را انجام دهند. درست نقطه ی مقابل کار
 آن ها، همین کار و مجاهدت في سبیل الل شماست که با اتقان و با
 دّقت و باالتر از همه با اخالص انجام گیرد: »لَْم یَُکْن ِمنِّي ُمَناَفَسٌة فِي

 »ُسلَْطاٍن َو اَل الِْتَماُس ُفُضوِل الُْحَطام 

 تبلیغ؛  
فرهنگی هتاجم  برضد  حربه  همرتین 
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 دیدار با جمعی از طالب و روحانیون در آستانه ی »ماه(
)محرم«     22/ 09/ 1388

 می خواهیم عرض بکنیم تبلیغ باید جریان ساز باشد، تبلیغ باید گفتمان
 ساز باشد، تبلیغ باید فضا ایجاد کند؛ گفتمان ایجاد کند. گفتمان یعنی
از زمان در یك برهه ای   یك مفهوم و یك معرفت همه گیر بشود در 
 جامعه. آن وقت، این می شود گفتمان جامعه. این، با کارهای جدا جدای
 برنامه ریزی نشده، حاصل نخواهد شد؛ این کار احتیاج دارد به برنامه ریزی
که است  این  برای  چیست؟  برای  گفتمان سازی  این   ... فعال.  کاِر   و 
 اندیشه ی دینی، معرفت دینی در مخاطبان، در مردم، رشد پیدا کند.
 اندیشه ی دینی که رشد پیدا کرد، وقتی همراه با احساس مسئولیت
 باشد و تعهد باشد، عمل به وجود می آورد و همان چیزی می شود که
 پیغمبران دنبال آن بودند. فرهنگ صحیح، معرفت صحیح، در مواردی
و آثار  است؛  تبلیغ  کارکردهای  این ها  هشدار؛  مواردی  در   بیدارباش، 

 .نتائجی است که بر تبلیغ مترتب می شود

گفامتن سازی؛ از شرایط همم تبلیغ 
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 دیدار با جمعی از طالب و روحانیون در آستانه ی »ماه(
)محرم«     22/ 09/ 1388

به عمل، ناظر است  تبلیغ،  این اصل مسئله ی  و  این مناسبت ها   پس 
 همراه با بصیرت و یقین. باید بصیرت باشد. یقین، یعنی همان ایمان
یقین، و  بصیرت  این  پایه ی  بر  و  باشد  داشته  وجود  متعهدانه،   قلبی 
 حرکت انجام بگیرد. اگر بصیرت بود، یقین بود، اما کاری انجام نگرفت،
 این مطلوب نیست؛ تبلیغ نشده است. اگر چیزی تبلیغ شد، اما بدون
 بصیرت و بدون یقین- هرکدام از این ها کم باشد- یك پایه خراب است
 و مطلوب به دست نخواهد آمد. این یقین همان چیزی است که »آَمَن
ِ َو َمالئَِکِتِه َو ُکُتِبِه ِِّه َو الُْمْؤِمُنوَن ُکلٌّ آَمَن بِاللَّ ُسوُل بِما أُنِْزَل إِلَْیِه ِمْن َرب  الرَّ
پیدا عمیق  ایمان  و  اعتقاد  پیام،  به  که  کسی  اوْل  یعنی  ُرُسلِه«؛    َو 
 می کند، خوِد پیام آور است. اگر این نبود، کار دنباله پیدا نخواهد کرد،
 نفوذ نخواهد کرد. آن ایمان هم باید با بصیرت همراه باشد؛ همچنانی
 که حاال در باره ی بصیرت مطالبی گفته شده است و روشن است. این،
 می شود عمل صالح. یعنی »اّن الّذیَن ءاَمُنوا و َعِملوا الّصالِحات«،  واقعاً
 عمل صالح و مصداق اتّم عمل صالح، همین تبلیغ است که انجام باید

 .بگیرد. پس در باب تبلیغ، باید فکر کرد، باید کار کرد

پایه تبلیغ؛ امیان و بصریت   
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راه نیست-  یك جور  هم  ترس  اقسامه.  و  انواع  به   داشت- 
 دیگر منسد خواهد شد. یك وقت این است که انسان ترس
 از جانش دارد، یك وقت ترس بر مال دارد، یك وقت ترس بر
 آبرو دارد، یك وقت ترس از حرف و گفِت این و آن دارد؛
 این ها همه ترس است. این ترس ها را باید گذاشت کنار؛ »و
«. این، زحمت زیادی دارد. این رنج  ال یخشون احدا ااّل اللَّ
 را، این زحمت را خیلی اوقات هم افراد نمی فهمند، مردم
 درك نمی کنند چه رنجی دارد کشیده می شود. دنباله اش
 می فرماید: »و کفی باللَّ حسیبا«؛ حساب و کتاب را بگذار
با همراه  یقین،  با  همراه  اقداِم  اخالص،  خدا.  عهده ی   به 
عهده ی خدا به  را  کتاب  و  و حساب  و شهامت،   شجاعت 

گذاشتن. این می شود آن قواره ی کلی تبلیغ اسالمی
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 در تبلیغ یك مطلب این است- در آیه ی سوره ی مبارکه احزاب است،
ِ َو یَْخَشْونَُه َو ال یَْخَشْوَن  که تالوت کردند- »الَّذیَن یَُبلُِّغوَن ِرساالِت اللَّ
، با این دوتا شرط ِ َحسیبا«  تبلیِغ رساالت اللَّ َ َو َکفی  بِاللَّ  أََحداً إاِلَّ اللَّ
اواًل  .» اللَّ ااّل  احدا  یخشون  ال  »و  یك.  این  »یخشونه«،  است:   عملی 
 خشیت الهی الزم است؛ برای خدا باشد، در راه خدا باشد، ملهم از تعلیم
باشد، الهی  تعلیم  از  ملهمات  و  الهی  الهام  برخالف  اگر  باشد.   الهی 
الل «.  فهمیدن  گمراهی است، ضاللت است. »َفما ذا بَْعَد الَْحقِّ إاِلَّ الضَّ
 حق با خشیت الهی حاصل می شود. بعد، در مرحله ی بیان حق: »و ال
بیان دارد؛  و حقیقت، دشمن  «. چرا؟ چون حق  اللَّ ااّل  احدا   یخشون 
قدرتمندانند، دنیادارانند،  حقیقت  دشمنان  نیست.  آسان    حقیقت 
 طواغیت عالمند؛ در طول تاریخ این جور بوده است، تا آخر هم، تا زمانی
 که دولت حقه ی ولی عصر )ارواحنا فداه( ظهور بکند، همین جور خواهد
 بود. این قدرتمندان بیکار که نمی مانند؛ ایجاد اشکال می کنند، ضربه
 می زنند، از همه ی ابزارهایشان استفاده می کنند. پس باید »و ال یخشون
وجود ترسی  خدا  غیر  از  اگر  ااّل  و  باشد،  داشته  وجود   » اللَّ ااّل   احدا 

خوف خدا و نرتسیدن از مردم؛
از شرایط تبلیغ 
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 ما و شما، امانت دار و وارِث این حقیقت تاریخی هستیم. امروز کسانی
 هستند که می خواهند ماجرای عاشورا را به عنوان یك درس، خاطره و
 یك شرح واقعه، از زبان علما، روحانیون، مبلّغین، مبلّغات و امثال این ها
 بشنوند. ما در این زمینه چه خواهیم کرد؟ در اینجا به قضیه ی خیلی
حوزه های فضالی  جوان،  طاّلب  این  روزی  اگر  می رسیم.  تبلیغ   مهمِّ 
ماجرای توانسته اند  روضه خوانان،  و  مّداحان  وّعاظ،  مبلّغین،   علمّیه، 
زندگی فضای  بر  حاکم  متراکم  ظلمات  علیه  مثل حربه ای  را   عاشورا 
را پرده ظلمات  الهی  بُرنده ی  تیغ  این  با  و  کار گیرند  به  بشر   همه ی 
 بشکافند و خورشید حقیقت را به شکل حاکمّیت اسالم، واضح و آشکار
 کنند- این حقیقت در زمان ما اتّفاق افتاده است- چرا نباید متوّقع بود
 که در هر عصر و زمانی- هرچه هم که تبلیغات دشمن در آن دوره
 سخت، همه گیر و ظلمات »أشّد تراکماً« باشد- مبلّغین، گویندگان و
 علمای دین، بتوانند علیه هر باطلی، شمشیر حق و ذو الفقار علوی و
 ولوی را در دست گیرند و از آن استفاده کنند؟! چرا ما چنین چیزی را
 مستبعد بدانیم؟! درست است که امروز تبلیغات دشمن، همه ی فضای

 عاشورا؛مششری مبلغان
ظلمت ها با  مبارزه  برای 
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 امام حسین )علیه الّسالم( هم برای بیان حقیقت، روشنگری در طول
 تاریخ، عزیزترین عزیزان خود را برمی دارد می آورد وسط میدان. امام
 حسین )علیه الّسالم( که می دانست حادثه چه جور تمام خواهد شد؛
 زینب را آورد، همسران خود را آورد، فرزندان خود را آورد، برادران عزیز
به تبلیغ  است؛  دین  تبلیغ  مسئله ی  مسئله،  هم  اینجا  آورد.  را   خود 
 معنای حقیقی کلمه؛ رساندن پیام، روشن کردن فضا؛ ابعاد مسئله ی
 تبلیغ را این جوری می شود فهمید که چقدر مهم است. در آن خطبه
، ناِکثاً لَِعْهد اللَّ ... و َلَْم یَُغیِّر  »َمْن رأی ُسلطاناً جائراً ُمْسَتِحاّل لُِحُرِم اللَّ
 َعلَْیِه بِِفْعٍل و ال َقوٍل کاَن َحّقاً َعلَی الل اْن یُْدِخلَُه َمْدَخلَه«   یعنی وقتی
 او دارد فضا را به این شکل آلوده می کند، خراب می کند، باید یا با فعل
با قول آمد روشنگری کرد. و امام حسین )علیه الّسالم( این کار را  یا 
 انجام می دهد، آن هم با این هزینه ی سنگین؛ عیاالت خود، همسران
را این ها  کبری،  زینب  المؤمنین،  امیر  فرزندان  خود،  عزیزان   خود، 

برمی دارد می آید وسط میدان

عاشورا از  امهیت تبلیغ  فهم 
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عزاداری مناسبت  به  که  است  محّرم  ماه  تبلیغات  همین  نمونه،   یك 
 محّرم انجام می گیرد. این، بهترین فرصت برای تبلیغ کردن است. از
 این فرصت باید استفاده کرد برای همان مطلبی که عرض شد؛ شاخص
 ایجاد بشود؛ مایز، شاخص سازی، معالم الطریق. اگر چنانچه سر دوراهی
 تابلوئی نباشد که نشان بدهد راِه فالن جا از کجاست، طرف راست است
 یا طرف چپ است، این سیرکننده و رونده، به خطا خواهد افتاد. اگر
انگشت باید معّین کرد،  باشد، گمراه خواهد شد. شاخص   چند راهی 
 اشاره را بایستی واضح مقابل چشم همه قرار داد تا بتوانند گمراه نشوند.
 در دنیائی که اساس کار دشمنان حقیقت بر فتنه سازی است، اساس
 کار طرف داران حقیقت بایست بر این باشد که بصیرت را، راهنمائی را،
 هرچه می توانند، برجسته تر کنند و این شاخصها را، این مایزها را، این
قرار مردم  چشم  مقابل  در  روشن تر  واضح تر،  بیشتر،  را   معالم الطریق 

بدهند، که مردم بفهمند، تشخیص بدهند و گمراه نشوند

 لزوم استفاده از فرصت محرم
شاخص معریف   برای 
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 ذهن بشریّت را فراگرفته است. در این، شّکی نیست. ...
در نمی تواند  ناِب  اسالِم  جبهه ی  و  حق  جناح  آیا   اما 
برکت به  خباثت آلود،  و  خصمانه  تبلیغات  این   مقابل 
 روح، پیام و حقیقت عاشورا و پیام محّرم، همان معجزه
 را یك بار دیگر تکرار کند؟! چرا نتواند؟! سختی دارد؛ اما
 ممکن است. هّمت و فداکاری الزم دارد. راه باز است؛

بن بست نیست. مسئولیت ما و شما این است

 دیدار روحانیون و وّعاظ، در آستانه ی ماه محرم (
1374 /03 /03(
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 بعضی ممکن است بگویند شما می خواهید نهضت امام حسین را بیان
 بکنید، خیلی خب، بروید بیان کنید، دیگر روضه خوانی و گریه و زاری
را کار  این  حضرت  که  کنید  بیان  بنشینید  بروید  چیست؟  این ها   و 
 کردند، این کار را کردند، هدفشان هم این بود. این، خیلی فکر خطائی
 است، نگاه غلطی است. این عاطفه ی نسبت به اولیاء خدا، اولیاء دین،
 این پیوند عاطفی، پشتوانه ی بسیار ارزشمند پیوند فکری و پیوند عملی
 است. ... ببینید در قرآن نسبت به اولیاء الهی سه تعبیر وجود دارد: یك
ُ َو َرُسولُُه َو الَّذیَن آَمُنوا الَّذیَن َّما َولِیُُّکُم اللَّ  تعبیر، تعبیر والیت است؛ »إِن
کاَة َو ُهْم راِکُعون«؛  بحث والیت. معلوم است الَة َو یُْؤتُوَن الزَّ  یُقیُموَن الصَّ
.که پیوند، ارتباط، معرفت، این ها داخل در زیرمجموعه ی والیت است
ُسوَل َو أُولِي اْلَْمِر َ َو أَطیُعوا الرَّ  یك بحث، بحث اطاعت است؛ »أَطیُعوا اللَّ
در است.  عمل  در  این،  االمر.  اولی  اطاعت  و  رسول  اطاعت   ِمْنُکم«؛  

.میدان عمل باید اطاعت کرد، پیروی کرد
 اما یك بحث سومی وجود دارد و آن، بحث مودت است. »ُقْل ال أَْسَئُلُکْم
والیِت دیگر؟  مودت چیست  این  الُْقْربی «.   فِي  َة  الَْمَودَّ إاِلَّ  أَْجراً   َعلَْیِه 

پیوند ایجاد  عامل  مصیبت؛   ذرک 
عاطیف



23

 دیدار روحانیان و مبلغان در آستانه ی »ماه محرم«   05/(
1384 /11(

 ما مبلّغان، زیر نام حسین بن علی تبلیغ می کنیم. این فرصت بزرگ را
 یاِد این بزرگوار به مبلّغان دین بخشیده است، که بتوانند تبلیغ دین را
 در سطوح مختلف انجام بدهند. هریك از آن سه عنصر باید در تبلیغ
 ما نقش داشته باشد؛ هم ِصرف پرداختن به عاطفه و فراموش کردن
)علیه الّسالم( علی  بن  حسین  ماجرای  در  که  عقل  و  منطق   جنبه ی 
جنبه ی کردن  فراموش  هم  است،  حادثه  کردن  کوچك  است،   نهفته 
 حماسه و عزت، ناقص کردن این حادثه ی عظیم و شکستن یك جواهر
مداح- و  منبری  روضه خوان،  همه-  باید  را  مسئله  این   گران بهاست؛ 

 .مراقب باشیم

 لزوم وجود سه عنصر عقل، محاسه
و عاطفه در تبلیغ محرم
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 در مجالس عزاداری ماه محّرم، این سه ویژگی باید وجود داشته باشد:
 1. عاطفه را نسبت به حسین بن علی و خاندان پیغمبر، علیهم صلوات
 الل، بیشتر کند. )علقه و رابطه و پیوند عاطفی را باید مستحکم تر سازد.(
مستمع به  واضحی  و  روشن  دیِد  باید  عاشورا،  حادثه ی  به  نسبت   .2 
 بدهد. 3. نسبت به معارف دین، هم ایجاد معرفت و هم ایجاد ایمان- و
 لو به نحو کمی- کند. نمی گوییم همه ی منبرها باید برخوردار از همه ی
 این خصوصیات باشند و به همه ی موضوعات بپردازند؛ نه. شما اگر یك
کفایت کنید،  معنا  را  و همان  نقل  را  معتبر  کتابی  از   حدیِث صحیح 
 می کند. برخی منبریها، بعضی اوقات یك حدیث را آن قدر شاخ و برگ
 می دهند که معنای اصلی اش از بین می رود. اگر شما یك حدیِث صحیح
 را برای مستمع خود درست معنا کنید، ممکن است بخِش مهّمی از
از روی یك تعبیر باشد. وقتی شما   آنچه را که ما می خواهیم داشته 
آن تنقیح  به  کنید؛  مطالعه  و  فکر  قرآن  آیه ی  یك  به  راجع   معتبر، 
 بپردازید و برای مستمع بیان نمایید، مقصود حاصل است. اگر برای ذکر
 مصیبت، کتاب »نََفس المهموِم« مرحوم »محّدث قمی« را باز کنید و

حسیین مجالس  الزامات 
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 این ها را داشته باشید، اطاعت هم از این ها بکنید؛ مودت
مودت این  اگر  است.  پشتوانه  مودت،  این   برای چیست؟ 
 نباشد، همان بالئی بر سر امت اسالمی خواهد آمد که در
 دوران های اول بر سر یك عده ای آمد که همین مودت را
 کنار گذاشتند، بتدریج اطاعت و والیت هم کنار گذاشته
این با  مودت،  این  است.  مهم  خیلی  مودت  بحث   شد. 
مصیبت های ماجرای  می شود؛  حاصل  عاطفی   ارتباطات 
 این ها را گفتن، یك جور ایجاد ارتباط عاطفی است؛ ماجرای
 مناقب این ها و فضائل این ها را گفتن، یك جور دیگر پیوند

 .عاطفی است
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 دیدار با جمعی از روحانیون استان »کهکیلویه و بویراحمد« در آستانه ی(
)»ماه محرم«   17/ 03/ 1373

 من واقعاً می ترسم از اینکه خدای ناکرده، در این دوران که دوراِن ظهور
 اسالم، بروز اسالم، تجلّی اسالم و تجلّی فکر اهل بیت علیهم الّصالة و
که کارهاست  برخی  دهیم.  انجام  را  وظیفه مان  نتوانیم  است،   الّسالم 
 پرداختن به آن ها، مردم را به خدا و دین نزدیك می کند. یکی از آن
 کارها، همین عزاداریهای سّنتی است که باعث تقّرِب بیشتِر مردم به
خاطر به  بکنید«  سّنتی  »عزاداری  فرمودند  امام  اینکه  می شود.   دین 
 همین تقریب است. در مجالس عزاداری نشستن، روضه خواندن، گریه
 کردن، به سر و سینه زدن و مواکب عزا و دسته های عزاداری به راه
 انداختن، از اموری است که عواطف عمومی را نسبت به خاندان پیغمبر،
 پرجوش می کند و بسیار خوب است. در مقابل، برخی کارها هم هست
 که پرداختن به آن ها، کسانی را از دین برمی گرداند. بنده خیلی متأسفم
 که بگویم در این سه، چهار سال اخیر، برخی کارها در ارتباط با مراسم
 عزاداری ماه محّرم دیده شده است که دست هایی به غلط، آن را در
 جامعه ی ما ترویج کرده اند. کارهایی را باب می کنند و رواج می دهند

که هرکس ناظِر آن باشد، برایش سؤال به وجود می آید

امهیت انجام سنیت عزادارهیا و
لزوم پرهیز از بدعت ها 
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 دیدار با جمعی از روحانیون استان »کهکیلویه و بویراحمد« در آستانه ی( 
)»ماه محرم«   17/ 03/ 1373

 از رو بخوانید، برای مستمع گریه آور است و همان عواطِف
 جوشان را به وجود می آورد. چه لزومی دارد که ما به خیال
برای مجلس آرایی کاری کنیم که اصل مجلس  خودمان، 

 !عزا از فلسفه ی واقعی اش دور بماند؟
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 دیدار با جمعی از روحانیون استان »کهکیلویه و بویراحمد« در آستانه ی( .
)»ماه محرم«   17/ 03/ 1373

پیوند ایجاد  عامل  مصیبت؛  عاطیف ذرک 
 از جنس بشر و شیاطین انس بر مردم وارد می کنند، معطوف
 می سازد. این، همان عواطف و احساسات است. البته بعد که
 حرکت وارد جریاِن معقول و عاّدی خود شد، نوبت استدالل
 منطقی هم می رسد. یعنی کسانی که دارای تحّمل عقلی و
ولی می رسند.  عالی  استدالالت  به  هستند،  فکری   پیشرفت 
 بعضی افراد هم، در همان درجات ابتدایی می مانند. درعین حال،
 معلوم هم نیست آن هایی که از لحاظ استدالل سطح باالتری
 دارند، از لحاظ درجات معنوی هم، حتماً سطح باالتری داشته
 باشند. نه؛ گاهی کسانی که سطح استداللِی پایین تری دارند،
مبدأ با  علقه شان  و  ارتباط  باالست،  عواطفشان  جوشش   اما 
 غیبی بیشتر و محبتشان نسبت به پیغمبر، جوشان تر است و

به درجات عالی تری می رسند. قضیه این گونه است
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 مبادا کسی خیال کند که در زمینه ی فکر و منطق و استدالل، دیگر
 چه جایی برای گریه کردن و این بحث های قدیمی است! نه! این خیاِل
 باطل است. عاطفه به جای خود و منطق و استدالل هم به جای خود،
 هریك سهمی در بنای شخصّیت انسان دارد. خیلی از مسائل است که
و منطق  جای  آن ها  در  و  کرد  حل  محّبت  و  عاطفه  با  را  آن ها   باید 
انبیا مالحظه کنید، خواهید  استدالل نیست. شما اگر در نهضت های 
 دید وقتی که پیغمبران مبعوث می شدند، در وهله ی اّول که عّده ای دور
و دلیل   ... نبود.  استدالل  و  منطق  اصلی،  عامل  می گرفتند،  را   آن ها 
 استدالل، زمانی کاربُرد دارد که نهضت پیش رفته است. در وهله ی اّول،
 حرکت، حرکتی احساسی و عاطفی است. ... اما بحث سِر این است که
 نبی وقتی می خواهد دعوت خود را شروع کند، استدالل فلسفی مطرح
 نمی سازد؛ بلکه احساس و عاطفه ی صادق را مطرح می کند. البته آن
 احساس صادق، احساس بی منطق و غلط نیست؛ احساسی است که در
به ظلمی که در جامعه را  توّجه  اّول   درون خود، استداللی هم دارد. 
 جاری است؛ اختالف طبقاتی ای که وجود دارد و فشاری که »انداد الل«

 لزوم پرداخنت به مباحث عاطیف در
عاشورا استدالیل  مباحث  کنار 
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 در دعای صحیفه ی سجادیه یك جا حضرت سّجاد )علیه الّسالم( از طرف
 خودش به خداوند متعال عرض می کند که: »تفعل ذلك یا الهی بمن
 خوفه اکثر من رجائه ال ان یکون خوفه قنوطاً« ؛ من خوفم از رجایم
 بیشتر است، نه اینکه مأیوس باشم. این، یك اعالن رسمی و دستورالعمل
 است. خوف را همراه رجاء حتماً به دل ها بدمید؛ و خوف را بیشتر. اینکه
و مبشرات، آیات  این  از  بعضی  بخوانیم- که  را  الهی  آیات رحمت   ما 
 مخصوص یك دسته ی خاصی از مؤمنین است و به ما ربطی ندارد- و
 یك عده ای را غافل کنیم و نتیجه اش این بشود که خیال کنند- با یك
 توّهم معنویت- غرق در معنویتند و از واجبات و ضروریات دین در عمل
 غافل بمانند، درست نیست. در قرآن، بشارت مخصوص مؤمنین است؛
 اما انذار برای همه است؛ مؤمن و کافر مورد انذارند. پیغمبر خدا گریه
»لَِیْغِفَر فرمود:  الّل! خداوند  یا رسول   می کند، شخصی عرض می کند: 
َر« . این گریه برای چیست؟ عرض َم ِمْن َذنِْبَك َو ما تََأخَّ ُ ما تََقدَّ  لََك اللَّ
 می کند: »أَ َفاَل أَُکوُن َعْبداً َشُکوراً« ؛ یعنی اگر شکر آن مغفرت را نکنم،
 پایه ی آن مغفرت ُسست خواهد شد. در همه حال، انذار باید بر دل ما

 لزوم پرداخنت به خوف بیش از رجا
تبلیغ در 
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»دیدار روحانیون و مبلّغان، در آستانه ی »ماه محرم(
 1375 /02 /26(

 دیدار علما و روحانیون و مبلّغان در آستانه ی »ماه محرم«   (
1378 /01 /23(

 روحانیت محترم و مبلّغین عزیز، در این ماه بزرگ باید ابعاد مختلف
و دنیا  که  نمایند  تفهیم  آن ها  به  و  کنند  روشن  مردم  برای  را   قضایا 
علیه امام حسین  با  ارتباط  به دست می آید.   آخرت، در سایه ی دین 
 الّصالة و الّسالم و فهم معنا و مفهوم شهادت، هم به زندگی ماّدی و هم
 به زندگی معنوی انسان کمك می کند. یك ملت، اگر معنای شهادت را
 فهمید و دانست که برای آرمان ها چگونه می شود رفت و جان فدا کرد،
 آن وقت می تواند بی دغدغه و با استقالل زندگی کند؛ زیرا مرگ دیگر
از مرگ خواهد را  او  باشد، دشمن  این  اگر جز  نیست.  برایش   مانعی 
 ترساند و مثل بعضی از کشورها، بعضی از دولت ها و بعضی از ملت هایی

خواهد شد که در مقابل دشمنان، ضعف نفس نشان می دهند

وظیفه مبلغان
در بیان معنا و مفهوم شهادت 
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»دیدار روحانیان و مبلغان در آستانه ی »ماه محرم( 
 1384 /11 /05  (

نباید مسائل سیاسی را بکلی از حیطه ی حرف و گفت و تالش و  ما 
 مجاهدِت تبلیغی خودمان خارج کنیم؛ آن چنان که دشمنان روی آن
این و  آمد  اسالمی  نهضت  ولی  کردند،  سرمایه گذاری  سال   ده ها 
 سرمایه گذاری را آتش زد و از بین برد و گفتار و اندیشه ی سیاسی را
 وارد متن فعالیت های دینی کرد، و نه از این طرف باید بیفتیم که تصور
 کنیم همه ی منبر، همه ی تبلیغ، همه ی مخاطبه ی با مردم و با مؤمنین،
 یعنی اینکه بنشینیم مسائل امریکا و اسرائیل و مسائل سیاسی را تحلیل
 کنیم؛ نخیر، یك کاِر واجب تر اگر نباشد، واجب دیگری وجود دارد و

آن، دِل مخاطب شماست

لزوم رعایت اعتدال در بیان
مسائل سیایس در منابر 
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»دیدار روحانیان و مبلغان در آستانه ی »ماه محرم(
 1384 /11 /05  (

عدم تعارض اهل عمل وبدن با مبلغ وبدن

بشر است؛  دشواری  راِه  راه،  باشد.  حاکم  ما  مستمعان   و 
 بایست خود را برای پیمودن این راه و رسیدن به آن سرمنزل

آماده کند
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»دیدار با روحانیون و مبلّغان، در آستانه ی »ماه محرم(
 1370 /04 /20(

 امروز دنیا در زنده ترین مسائل و علوم مورد احتیاج مردم، ساعت به ساعت
 روشهای نو را پیش می آورد. واقعاً در بسیاری از علومی که در میدان و
 صحنه ی تبادل نظر هست، شما اگر امروز نظریه ای را خواندید، یك ماه
 بعد نمی توانید به عنوان آخرین نظریه به آن تکیه کنید. روشها دائماً
 عوض می شود و حرف ها نوبه نو می آید. ما چطور می خواهیم حرف حق
 خودمان را به همان شیوه و روشی که با مردِم پنجاه سال یا صد سال
 پیش گفته می شد، امروز در میان بگذاریم؟ امروز حّتی با قبل از انقالب
 فرق دارد. منبری که در روزهای پیش از انقالب در سال های 55 و 56
جا همه  در  امروز  است  ممکن  باشد،  مؤثر  و  مفید  می توانست   و 57 
 آن قدر مفید و مؤثر نباشد. البته بعضی از معارف هست که به هر زبانی
 و در هر شرایطی بیان بشود، گیرایی دارد؛ اما این عمومیت ندارد. این،
 آن نکته ی اساسی است که خواستم در باب مسائل منبر و اهل منبر
 عرض کنم و خالصه اش، پیشبرد این فن شریف از لحاظ محتوا و قالب

و روش ها و اسلوب هاست

لزوم استفاده از
روش های ون در بیان منرب 
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دیدار با روحانیان و مبلّغان اعزامی در آستانه(
)ماه محرم« 13/ 02/ 1376« 

 وقتی که به عدم تفکیك دین از سیاست قائل هستید، پس اهل دین
 باید سیاست را بشناسند و آن را بفهمند و در آن جایی که میداِن کار
 سیاسی است، فّعال باشند و در آن جایی که میدان بیان احکام دینی
کنند. اعالم  را  آن  و وضع سیاسی،  امر سیاسی  از  آگاه  است،   محض 
 سیاست موجب نمی شود که انسان حکمی را کتمان کند. سیاست نباید
 موجب کتمان احکام الهی شود. نخیر؛ به عکس، سیاست موجب می شود
 که انسان، احکام و معارف الهی را طوری بیان کند که در نفوس مؤثّر
از آگاهی  معنای  این،  ادا گردد.  به همه جوانب  توّجه  با  و   واقع شود 

 .سیاست برای امر تبلیغ است

معنای آگاهی سیایس داشنت مبّلغ
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اذهان ؛تنویر  مبلغان  وظیفه 
انتقال معارف و انذار و تبشری 

آن را،  شبهه  آن  بایستی  دین  مبلّغ  می کنند،   تزریق 
که بداند  تا  بشناسد  را  مضّر  و  مفسد  و  مخّرب   موج 
را خأل  کدام  و  بکند  را  دردی  چه  عالج   می خواهد 

می خواهد پر کند

»دیدار با علما و روحانیون در آستانه ی »ماه محرم(
 1377 /02 /02(
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 باید آن امواجی را که بر روی ذهن مخاطبین شما تالش و کار می کند
 تا تخریب نماید، بشناسید، تا بدانید جوان، چه چیزی را احتیاج دارد
 که به او بگویید. طوری نباشد که دهها سؤال در ذهن مخاطب ما وجود
 داشته باشد و ما به جای پاسخگویی به آن سؤال ها و استفهام ها، یك

.مطلب دیگر را که اصاًل برای او مورد سؤال نیست، مطرح کنیم
 این مطلبی که عرض می کنم، مربوط به ماه محّرِم امسال و جمع حاضر
تبلیغ دانشگاه ها  در  اگر  باشد.  ما  تبلیغ  کار  اساس  باید  این   نیست؛ 
 می کنیم؛ اگر در نیروهای مسلّح یا در قشرها و جوامع مختلف تبلیغ
باید اّول  هستیم  مواجه  خودمان  مخاطبین  با  که  هرجا  در   می کنیم 
 بدانیم که آن سؤال و استفهامی که در ذهن جوان است، چیست. البته
اوست، در ذهن  که  استفهامی  و  که سؤال  می آید  پیش   مواردی هم 
 اهمیت کمی دارد و شما ترجیح می دهید چیز مهم تری رابه او بگویید.
و سؤال ها  شبهات،  که  امروز  لیکن  کنید؛  عمل  همین طور  باید   البته 
 استفهام های گوناگون را به فکر قشرهای مختلف علی الخصوص جوانان

لزوم پاسخگویی به سواالت اسایس
ذهین مخاطب 
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»دیدار با علما و روحانیون در آستانه ی »ماه محرم (.
 1377 /02 /02(

اذهان ؛تنویر  مبلغان  وظیفه 
انتقال معارف و انذار و تبشری 

 می کنند. ممکن است ما غفلت کرده باشیم؛ اما دشمن ما غفلت
 نکرده است! سعی دارند به وسیله ی رادیوها، جزوه ها، ابزارها و
 روش هایی که متناسب با طبیعت جوان و شهوات قشرهایی از
و تسخیر متوّجه  را  آن ها  فکرهای  و   جوانان هم هست، دل ها 
 کنند و در آن ها اعمال نفوذ نمایند. این هم دلیل دیگری است
 که باید توّجه بیشتِر شما به جوانان باشد. دلیل سوم این است
 که جوان، آسان پذیر و زودپذیر است؛ چون دل او نورانی است.
 هنوز آلودگی در دل های جوانان به قدر افرادی از قبیل بنده که
 سّنی از آن ها گذشته است، نیست و سخت پذیر نشده اند. نورانی
 هستند؛ می توانند به راحتی حقیقت را درك کنند و بیایند و آن
این برای گزینش  دیگری  دلیل  این هم  بپذیرند.  و  بشنوند   را 
 قشر است. پس، از اّول که شما به فکر تبلیغ هستید و می خواهید
 مطالبی را برای بیان دین و اخالق و هرآنچه باید گفته شود،
 انتخاب کنید، هدف را مخاطبه با جوانان قرار دهید. این، نوع

محتوا را تحت تأثیر قرار خواهد داد
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 مخاطب، ممکن است قشرهای مختلفی از مردم باشند. وقتی که انسان
 در جمعی مشغول صحبت می شود، اگر بداند که مخاطب او کیست و
 مخاطب خود را انتخاب کند و آن مخاطب را مورد نظر قرار دهد، طبعاً
 محتوا را هم به تبع انتخاِب مخاطب، به تناسب نیاز او انتخاب خواهد

.کرد. پس این دو، مرتبط و مّتصل به یکدیگر است
 در مورد انتخاب مخاطب، من می خواهم عرض کنم شاید الزم است که
 امروز، اکثریّت نزدیك به همه ی مخاطبان منبرهای تبلیغی ما، جوانان
اّواًل چون امروز جوانان در کشور ما  باشند نسل جوان به چند دلیل: 
به ما،  در کشور  ولی  اقلّیتند،  از کشورها  بعضی  در   اکثریّتند. جوانان 
 دالیل مشّخصی که هست، امروز جوانان اکثریّتند؛ یعنی بیش از دوسوم
 مردم ما جوانانند. خود شما هم جوانید؛ اکثر جزو همین نسل هستید.
 پس بیشتر از همه آن ها را باید مخاطب قرار داد. این یك. دوم اینکه
 دشمنان این کشور، دشمنان این انقالب و دشمنان دین، با توّجه به
برنامه ریزی جوان  مخاطبین  برای  که  هاست  مّدت  حقیقت،   همین 

ترجیح دادن جوانان به عنوان مخاطب
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 »دیدار با علما و روحانیون در آستانه ی »ماه محرم(
1377 /02 /02(

 امروز کدام محتوا مهّم است؟ ما باید چه چیزی را در منبِر تبلیغ، برای
 مردم بیان کنیم؟ می توان در یك کلمه گفت: مباحثی که عقاید دینی
 آن ها را مستحکم و راسخ کند؛ لیکن همین جمله، قابل تفسیر و تبیین
 است. بعضی از عقاید دچار تزلزل و اضطراب نیست. آن کس که می خواهد
 مخاطب خود را هدایت کند، ابتدا باید ببیند آن بخش جهالت او و آن

بخش آسیب پذیر ذهن او، کجاست

انتخاب محتوای موثر در استحکام
عقاید دیین 
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 از جمله چیزهایی که بخصوص در رابطه با جوانان، الزم است به آن ها
 گفته شود و آن ها به آن هدایت شوند، سوق دادن آنان به اندیشیدن،
 تعّقل، اخالق اسالمی، حلم، اجتناب از شتابزدگی و عجله ی در امور،
 اجتناب از تندخویی و اعمال خشونت است. در محیط اسالمی آن وقتی
 می شود حقایق را به اعماق دل ها نفوذ داد که زبان لّین، رفتار اندیشمندانه
 و عاقالنه در میان باشد و حلم وجود داشته باشد. حلم، عبارت است از
در و  داشتن  جنبه  مردم  عمومی  اصطالح  به  داشتن  ظرفّیت   همان 
 قضایای گوناگون، آتشی نشدن؛ در وقت اعمال غضب، غضب را اعمال
دشمنان، با  برخورد  در  و  در جنگها  هم  عاقلی  انسان  هر  که   کردن، 
 اعمال می کند. اما در زندگی روزمّره، مبنای کار جامعه ی اسالمی بر
قضایا با  منصفانه  و  عاقالنه  دیدن،  را  جوانب  اندیشیدن،  تدبّر،   تأّمل، 
 مواجه شدن و شتابزده نبودن در داوری است. این ها را به جوانان تعلیم
 دهید. جوانان را جواناِن پرداخته و ساخته ی اّمت اسالم و اخالق اسالمی

بارآورید

 امهیت تعلمی مباحث اخالقی مورد نیاز
به جوانان
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 که آن دوره را درك کردند، همه آن را حس نمودند. حاکمیت
 خدا، یعنی نجات و سعادت انسان ها. حاکمیت دین خدا، یعنی
 پاسخگویی به نیازهای اساسی انسان ها. هر نیازی که انسان ها
 دارند نیازهای معنوی، نیازهای ماّدی، فردی، اجتماعی، دنیوی،
 اخروی و همه و همه در ظّل حاکمیت دین خدا تأمین می شود.
بایستی این ها را برای مردم، بخصوص برای جوانان تبیین کنید
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به باید  اینکه  بر  عالوه  امروز  که  است  این  دیگر  اساسِی  نکته ی   یك 
 مسائل اعتقادی اسالم پرداخت و اعتقاد به اسالم را در ذهن ها و دل ها
 راسخ نمود، باید اعتقاد به حاکمیت اسالم را هم راسخ کرد. .... امروز
ایجاد واضح  امر  این  در  تبلیغاتی،  امواج  و  نوشته ها  زبان ها،   دست ها، 
 خدشه و در باره ی آن، سؤال ایجاد می کنند. بایستی این را در ذهن ها
 مستحکم کنید. باید بدانند که حاکمیت اسالم، یعنی حاکمیت عدل و
 علم و انصاف بر مجموعه ی انسان ها. حاکمیتی که می تواند هم جسم
 انسان ها، هم دل انسان ها، هم عواطف، اخالق و زندگی واقعی و زندگی
 معنوی آن ها و هم دنیا و آخرتشان را آباد کند. حاکمیت دین یعنی

.این
 حاکمیت دین، در مقابل حاکمیت طاغوت است؛ که »َو إِذا تََولَّی َسعی 
 فِي اْلَْرِض لُِیْفِسَد فیها َو یُْهلَِك الَْحْرَث َو النَّْسل« . حاکمیت طاغوت،
 حاکمیت فساد و حاکمیت ضایع کردن دین و دنیاست نه فقط دین
 کمااینکه در گذشته ی کشور خودمان از نزدیك شاهد بودیم و کسانی

ضرورت تعمیق اعتقاد به حاکمیت
دیین در مخاطب 
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 امروز اگر جهان، یا الاقل جامعه خود را درست نشناسیم، هرچه هم که
 آن موضوع را خوب بلد باشیم، نمی توانیم یك مبلّغ خوب باشیم. باید
چه می کند؛  پیدا  ارتباط  کجا  به  می زنیم،  ما  که  حرفی  این   بفهمیم 
 جناحی را در سطح جهان نه در سطح کشور تقویت می کند، چه جناحی

  ... .را تضعیف می کند
 گاهی شنیده می شود که در گوشه و کنار، کسانی اظهاراتی می کنند و
 حرف هایی می زنند و بدون توّجه، به جایی ضربه وارد می کنند. این، بر
 اثر عدم توّجه به وضع و محاذات سیاسی دنیا و وضع و محاذات دوست
دشمن جبهه  کجاست،  خودی  جبهه  که  نمی دانند  است.  دشمن   و 
 کجاست. کافی نیست که ما چهارتا مسئله یاد بگیریم و بخواهیم آن ها
 را بگوییم. گاهی بیان یك مسئله، شیوه خاصی دارد که اگر آن شیوه
این، بود.  هوشیار  باید  بیاید.  وارد  ضربه  است  ممکن  نشود،   رعایت 
 خصوصّیت فضای اقامه دولت حّق است. در فضایی که دولت حق قائم
 است، همه اهل حق، مسئولیتشان مضاعف می شود. وقتی که دولت و

ضرورت کسب بصریت برای مبلغان
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 از جمله ی چیزهای مهمی که بایستی در تبلیغات، مردم را به آن توّجه
منابر مبادا در   ... اتّحاد ملت است.  و  اتّفاق  و   دهید، مسأله ی وحدت 
 عمومی، در آنجایی که بایستی دین و اخالق تبلیغ شود، مسائل اختالفی
را بزرگ کنید! دشمن سعی می کند اختالفات  را مطرح و اختالف ها 
 کوچك را بزرگ جلوه دهد. از اّوِل انقالب، این طور بوده است و فقط
 امروز نیست. از اّوِل انقالب، از قبل از جنگ، حتی در دوران جنگ با
بوده است. سعی می کردند چیز این طور  بزرگوار، همیشه  امام   حضور 
با شیوه های و شکاف،  اختالف  بر وجود  عنوان سندی  به  را   کوچکی 
 روان شناسانه ی تبلیغی، آن چنان بزرگ جلوه دهند که هرکس گوش
 می کند خیال کند که در کشور، غوغایی از زدوخورد و اختناق است؛ در

حالی که چنین چیزی نبود؛ اآلن هم نیست

  ضرورت وتجه دادن مردم به مسأله
وحدت مّلی
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 چون مبلّغ بنا بر این دارد که سطح فکر مردم را در مسائل اسالمی باال
با باشد؛  و متنوع داشته  بینش دینی وسیع  و  آگاهی  باید   ببرد، پس 
نوی افکار  با  باشد؛  بکند و کرده  احادیث غور  باشد؛ در   قرآن مأنوس 
 مربوط به مذهب و دین آشنا باشد؛ اهل تحقیق در باره ی مسائل دینی
بلکه در کنار تنهایی،  به  با دین  نه فقط آشنایی  باشد؛  افکار دینی   و 
 مسائل دینی، پاره ای افکار فلسفی و بینش های اجتماعی هست که از
 آن ها هم باید طعمی چشیده و آگاهی یی داشته باشد؛ و چون بنا دارد
 که اسوه ی جهاد و مبارزه را به مردم معرفی کند، در این کار باید دقت
 نظر و وسواس داشته باشد؛ زیرا زندگی حسین بن علی )علیه الّسالم( و
 ماجرای چندروزه ی آن حضرت در کربال، فصل عظیمی از تاریخ ماست؛
حجم آن کم، اما مفهوم آن بسیار وسیع، و عمق آن خیلی زیاد است

 ضرورت آگاهی از معارف اسالیم
برای مبلغان
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 بیانات دیدار با روحانیان و مبلّغان اعزامی در آستانه »ماه( 
)محرم« 13/ 02/ 1376

دین مبلّغان  مسئولیت  است،  دین  اساس  بر  اجتماعی   نظام 
این ها هم همان طور که عرض  مضاعف می شود. اساس همه 

کردیم این است که دین و سیاست از هم منفك نیستند
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 ما در فالن شهر یا روستا برای تبلیغ وارد می شویم؛ رفتار، نشست و
 برخاست، معاشرت، نگاه و عبادت ما، دل بستگی یا دل بسته نبودن ما
تبلیغ یا ضد  تبلیغ  رساترین  ما،  و خواب  و خورد  دنیوی  تنعمات   به 
در ما  است.  تبلیغ  ضد  باشد،  غلط  است؛  تبلیغ  باشد،  درست   است؛ 
 محیط اجتماعی و محیط زندگی چطور می توانیم دل مردم را به منشأ
 گفتار خودمان مطمئن کنیم و اعتماد آن ها را برانگیزیم؛ در حالی که
 از مذمِت شهوات دنیوی حرف می زنیم و در عمل خدای نکرده خودمان
حرکت و  پول  به  سپردن  دل  مذمت  از  می کنیم!  عمل   دیگری   طور 
 کردن و مجاهدت کردن در راه زیاده خواهی های دنیوی حرف بزنیم؛ اما
 عمل ما طور دیگری باشد! چطور چنین چیزی ممکن است اثر بکند؟!
 یا اثر اصاًل نمی کند، یا اثِر زودگذر می کند، یا اثری می کند که بعد با
 کشف واقعیِت کار ما، درست به ضد اثر تبدیل می شود. بنابراین، عمل

بسیار مهم است

رعایت زی طلبگی و عمل به معارف
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 آن چیزی که در محدوده ی جمع کسانی که اهل منبرند چه حرفه ی
 آن ها این است، و چه در کنار حرفه ی اصلی به آن می پردازند واقعاً باید
بکنیم، را موعظه  ما می خواهیم مردم  اگر  این است که  باشد،   معلوم 
 الزمه ی آن در درجه ی اول، اتعاظ نفسی خود ماست. برای کسی که بنا
از دل تا  است،  الزامی  امر  نفس یك  تهذیب  دارد،   بر گویندگی دین 
و کند  تقویت  را  او  قول  عملش  و  بشود  اثر  دارای  او  حرف  و   بگوید 

شاهدی بر آن باشد

 لزوم اتعاظ نفیس قبل از موعظه رکدن
دیگران
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)دیدار با روحانیان و مبلغان در آستانه ی »ماه محرم«   05/ 11/ 1384(

و تلویزیون  ماهواره،  اینترنت،  امروز  دارم.  عقیده  خیلی  منبر  به   من 
این ها منبر از  اما هیچ کدام  ارتباطِی فراوان هست،   ابزارهای گوناگون 
 نیست؛ منبر یعنی روبه رو و نفس به نفس حرف زدن؛ این یك تأثیر
 مشخص و ممتازی دارد که در هیچ کدام از شیوه های دیگر، این تأثیر
 وجود ندارد. این را باید نگه داشت؛ چیز باارزشی است؛ منتها بایستی

آن را هنرمندانه ادا کرد تا بتواند اثر ببخشد

هرنمندی در نحوه ی بیان



51

 دیدار با اعضای جامعه ی روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارز تهران، علما و ائمه ی (
 جماعت و جامعه ی وعاظ تهران و اعضای شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسالمی،
)در آستانه ی ماه محّرم  11/ 05/ 1368

 سخنی که شما در جلسه، روی منبر به مردم می گویید، با حرفی که در
 رادیو به مردم گفته خواهد شد، فرق می کند؛ و لو خود شما آن حرف
 را بزنید. من بارها این نکته را گفته ام که در نشستن و در چشم هم نگاه
گرمای وجود و  و حضور  را شنیدن  و صدای همدیگر  نفس  و   کردن 
 یکدیگر را لمس کردن میان مستمع و گوینده، اثری است که در پیاِم
 از راه دور، آن اثر نیست. ما معممان، این را قدر بدانیم. بارها در جلسات
 اهل علم و وعاظ، این مطلب را تکرار کرده ام و گفته ام این امتیاز که در
 جلسات مردم، چشم به چشم و روبه رویشان، با آن ها حرف می زنیم و
به متعلق  را حس می کنند،  وجودمان  بلکه  ما،  امواج صدای  فقط   نه 
 ماست. این، چیز خیلی مغتنمی است و تأثیر مضاعفی دارد. باید در این
 دوره و فصل جدید که به حق، امیدهای زیادی هم نسبت به آن وجود
 دارد و می بایست آن امیدها و انتظارات برآورده شوند، مردم به وظایف

اساسیشان تذکر و توجه داده شوند

تاثری ارتباط چمیش با مستمع
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از هم  که  می پردازد  مطلبی  نقل  به  مجلس  یك  در  گوینده ای   بعضاً 
 لحاظ استدالل و پایه ی مدرك عقلی یا نقلی سست است و هم از لحاظ
 تأثیر در ذهِن یك مستمِع مستبصر و اهل منطق و استدالل، ویرانگر
 است. مثاًل در یك کتاب، بعضی مطالب نوشته شده است که دلیلی بر
 کذب و دروغ بودن آن ها نداریم. ممکن است راست باشد، ممکن است
 دروغ باشد. اگر شما آن مطالب را بیان کنید- و لو مسلّم نیست خالف
یا دانشجو  برای مستمعتان، که جواِن  با شنیدن آن ها  و  باشد-   واقع 
 محّصل یا رزمنده و یا انقالبی است- و بحمد الّل، انقالب ذهنها را باز و
و می شود  ایجاد  مسئله  و  سؤال  دین،  به  نسبت  است-  کرده   منفتح 
 اشکال و عقده به وجود می آید، نباید آن مطالب را بگویید. حتی اگر
 سنِد درست هم داشت؛ چون موجب گمراهی و انحراف است، نباید نقل
 کنید؛ چه رسد به اینکه اغلِب این مطالِب مندرج در بعضی کتابها، سند

درستی هم ندارد

 دفاع  ناقص و بد؛ از مؤثرترین محله ها
به دین
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 دیدار با جمعی از روحانیون استان »کهکیلویه و بویراحمد« 
در آستانه ی »ماه محرم«   17/ 03/ 1373

از هم  که  می پردازد  مطلبی  نقل  به  مجلس  یك  در  گوینده ای   بعضاً 
 لحاظ استدالل و پایه ی مدرك عقلی یا نقلی سست است و هم از لحاظ
 تأثیر در ذهِن یك مستمِع مستبصر و اهل منطق و استدالل، ویرانگر
 است. مثاًل در یك کتاب، بعضی مطالب نوشته شده است که دلیلی بر
 کذب و دروغ بودن آن ها نداریم. ممکن است راست باشد، ممکن است
 دروغ باشد. اگر شما آن مطالب را بیان کنید- و لو مسلّم نیست خالف
یا دانشجو  برای مستمعتان، که جواِن  با شنیدن آن ها  و  باشد-   واقع 
 محّصل یا رزمنده و یا انقالبی است- و بحمد الّل، انقالب ذهنها را باز و
و می شود  ایجاد  مسئله  و  سؤال  دین،  به  نسبت  است-  کرده   منفتح 
 اشکال و عقده به وجود می آید، نباید آن مطالب را بگویید. حتی اگر
 سنِد درست هم داشت؛ چون موجب گمراهی و انحراف است، نباید نقل
 کنید؛ چه رسد به اینکه اغلِب این مطالِب مندرج در بعضی کتابها، سند

درستی هم ندارد

 ضرر بیان مطالب یب پایه در منابر


